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چهباشدآنچهخوانندش«فلسفهاسالمی»
مهدی عبداللهی



چکیده
بسیاری از مستشرقان با طرح دالیلی چون فرومایگی نژاد سامی عربزبانان و
ناتوانی آنان از فلسفهورزی ،و منع قرآن از آزاداندیشی ادعا دارند که فلسفه نزد
مسلمانان ،چیزی بیش از ترجمه و شرح فلسفه یونان بهویژه ارسطو نیست.
برخی از نویسندگان عربزبان پیرو این دیدگاهاند .به اعتقاد بسیاری از این دو
دسته ،فلسفه عربی شامل کالم و تصوف ،حتی اصول فقه نیز میباشد.
این مقاله نشان می دهد که هرچند آشنایی با فلسفه یونان نقطهآغاز جریان فلسفه
در فرهنگ اسالمی است ،فلسفهورزی مسلمانان در حد ترجمه و شرح فلسفه
یونان متوقف نشده است .فلسفه بهمثابه «هستیشناسی عقلی نظاممند» دانشی
مستقل از سایر علوم اسالمی است که از کندی /فارابی آغاز شده و تا به امروز
به ویژه در فرهنگ شیعی تداوم یافته است .سومین محور اصلی این مقالهه،
تحلیل سیر تکاملی اندیشه فلسفی در سایه آموزههای اسالمی است .دین اسالم
با تشویق به عقلورزی و نیز طرح مسائل فلسفی بستری بسیار مناسب برای
تکامل فلسفه فراهم آورده است .آموزههای اسالمی از جهات گوناگونی چون
جهت دهی ،طرح مسئله ،پیشنهاد برهان و تصحیح اشتباهات بر اندیشههای
فیلسوفان تأثیر گذاشتهاند .و فلسفه اسالمی در طول حیات خود روزبهروز
بالنده تر شده ،و اکنون به یک نظام فکری توانمند تبدیل شدهاست.
کلیدواژهها:فلسفه اسالمی ،شرقشناسی ،فلسفه عربی ،تأثیر اسالم در فلسفه.
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 عضو هیأت علمی مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران .رایانامهmabd1357@gmail.com :
تاریخ پذیرش1931 /7 /22 :
تاریخ دریافت1931 /7 /11 :
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داوریاندیشمندانغربیوعربیدربارهحقیقتفلسفهاسالمی 
چیستی فلسفه اسالمی ،بهویژه توصیف آن به وصف «اسالمیت» و نسبتش با آمهوزهههای
وحیانی دین اسالم همواره مورد بررسهی و مناقشهه بهوده اسهت .اندیشهمندان اسهالمی از
حوزه های فکری مختلفی چون کالم اشعری ،سلفیه و فقیههان معمهوالب بهه دیهده انکهار یها
دست کم تردید در آن نگریسته اند .در مقابل متکلمان معتزلی و اندیشمندان مذهب شیعه در
مجموع نگرش مثبتی بدان داشتهاند.
از سوی دیگر ،در قرن نوزدهم مستشرقان غربی هفارغ از اهداف اصلی و نیات واقعهی
ایشان ه مطالعه فرهنگ و تمدن اسالمی را آغاز نمودند و در ضمن بررسی اندیشه و علهوم
اسالمی به مطالعه و داوری درباره چیستی فلسفه اسالمی نیز اقدام کردند.
از سوی سوم ،اظهارنظرهای متفاوت شرقشناسان موجب ظههور مهوجی از تحقیقهات
اندیشمندان عرب درباره فلسفه اسالمی گردید .و از این ره گذر آثار متعددی در این زمینه
به ادبیات علمی موضوع افزون گشت.
در ایهن مقالهه بههه سهخنان اندیشههمندان مسهلمان در دوران متقههدم مثهل شهرسههتانی و
ابن خلدون نمهیپهردازیم (ر.ک .بهه :مصهطفی عبهدالرزاق )77- 23 :2111 ،و تنهها بهه برخهی از
دیدگاه های مهم از دو دسته دیگر اشاره میکنیم.
ویلهلم تِنِمان 1113- 1711( 1م) از پیشتازان آلمانی تاریخ فلسفه معتقد است نوشتهههای
ارسطو از راه ترجمه های بسیار ناقص و با میانجی گری فریبنده آیین نوافالطونی به دست
عرب رسید ،اما موانع و عقبههایی مانع پیشرفت عرب در فلسفه گردیدند .از این رو آنهان
تنها توانستند نظرات ارسطو را شرح دهند و آنها را بر اصول دینی خود تطبیق دهند و در

بسیاری موارد نظرات ارسطو را بیرمق و مسخ کردند و بدین ترتیب فلسفهای در بین آنان
پدید آمد شبیه فلسفه ملل مسیحی در قرون وسطی که متوجه استدالل های جدلی مستکبرانه
و مبتنی بر شالوده نصوص دینی بود .او فلسفه عربی را شرحی ناقص و مسخشده از مکتب
ارسطو و مبتنی بر اصول دین عربی میداند ،و معتقد است س ه عامل مانع فلسفهورزی قوم
عرب بوده است:
 کتاب مقدس اسالم یعنی قرآن که آزاداندیشی را محدود میکند؛ دشواری فهم فلسفه ارسطو و خضوع عقل مسلمانان عرب در برابر سلطه ارسطو؛ -تمایل نژاد عرب به گزافه گویی و توهماندیشی.

(Wilhelm Gottlieb Tennemann,

)1852: p. 227

پس از تنمان ،ارنست رنان (1132- 1129م) رهبر نهضهت شهرقشناسهی در فرانسهه و
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تمامی اروپا در سد ه نوزدهم آشکارا بر فرومایگی نژاد سامی در مقابل نژاد آریایی تأکید کرد.
او مدعای برتری نژاد آریایی بر نژاد سامی را مبنای داوری درباره فلسفه عربی قهرار داده،
ادعا کرد تمام آنچه در خصوص فلسفه اعراب می توان گفت ،این است که فلسفه یونان به
زبان عربی نوشته شده است .وانگهی  ،اهل فلسفة عربی نیز بیشتر از نژاد غیرسامی بودهاند.
به اعتقاد رنان ،نژاد سامی ،شایستگی و توانایی اندیشه فلسفی را ندارد .از این رو ،این قوم
هیچ اثر فلسفی که متعلق به خودش باشد ،نیافرید .فلسفه برای سامی ها ،چیزی جز اقتباسی
خارجی و تقلیدی از فلسفه یونانی نبود (مصطفی عبدالرزاق.) 11- 17 :2111 ،

مسأله مهم دیگر در اندیشه رنان ،یکسان انگاری فلسفه اسالمی با کالم اسهالمی اسهت.
وی به صراحت می گوید :جنبش حقیقی فلسفی در اسالم را بایستی در مذاهب کالمی چون
قدریه ،جبریه ،صفاتیه ،معتزله و اشاعره جستجو کرد .مسلمانان هرگز فلسفه را به معنهای
جستجوی حقیقت به معنای عام بهکار نمی برند ،بلکه این واژه را بر یک مکتب خاص مانند
فلسفه یونان اطالق می کنند .بر همین اساس ،وی هشدار میدهد که این ابهام گویی نباید ما
را نسبت به تاریخ اندیشه عربی فریب دهد .آنچه فلسفه عربی نامیده میشود ،تنها بخهش
بسیار محدودی از جنبش فلسفی در اسالم گرایی است ،چندان که خود مسلمانان نیز تقریباب
از وجود آن بیاطالع بودند ).(Ernest Renan, 1882: p. 89-90
دیدگاه رنان مشتمل بر چند مدعاست:
 . 1نژاد سامی پست تر از آریایی است و توانایی فلسفهورزی ندارد؛
 . 2فلسفه عربی همان ترجمه ناقص فلسفه ارسطوست؛
 . 9فلسفه اسالمی همان علم کالم است.
داوری ها و دیدگاه های اندیشمندان متأخر غربی حول همین محورها میباشد .رنان بها
داوری نژادپرستانه خویش ،راه را به روی شمار بسهیاری از اندیشهمندانی گشهود کهه بها
سرمشق گرفتن از وی ،میان نژاد و شی وه اندیشه ربط دادند و اتهام ناتوانی در اندیشه فلسفی
را متوجه قوم عرب ساختند .مستشرق آلمانی اشمایلدرز (1111- 1113م) در کتاب بررسی
مکاتب فلسفی نزد عرب بهویژه نظریهه غزالهی 2 ،لئهون گوتیهه (1323- 1112م) در کتهاب
درآمدی بر مطالعه فلسفه اسالمی ،روح سامی و روح آریایی؛ فلسفه یونان و دین اسالم  9در
این نگرش از رنان پیروی کرد ند .عبدالرحمن بدوی نیز به گونه ای از تفاوت اساسهی میهان
روح یونانی و روح اسالمی جانبداری میکند (عبدالرحمن بدوی :1321 ،هه و ز).
در کنار رنان و هم فکرانش ،اندیشمندانی نیز بودند که این دیدگاه نژادپرستانه ر ا برنتافتند تا
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آنجا که حتی در میان فرانسوی های معاصر رنان نیز کسانی را می یابیم که او را به ستم بهر
فلسههفه اسههالمی مههتهم مههی کننههد .سههالمن مونههک (1117- 1119م) مستشههرق فرانسههوی

آلمانیاألصل در کتاب ترکیبی از فلسفه یهودی و عربی  2و گوستاو دوگها (1132- 1122م)
1
در کتاب تاریخ فالسفه و متکلمان اسالمی  7از منتقدان این نگرشاند.
در قرن بیستم ،دیدگاه های نژادپرستانه قرن نوزدهم کهم کهم تعهدیل شهد ،و غربیهان و
اندیشمندان عرب زبان متأثر از مطالعات غربی در فلسفه اسالمی ،به تدریج به وجود فلسفه
عربی یا فلسفه اسالمی اذعان کردند ،هر چند نزا ع در عربی یا اسالمی خواندن این فلسفه
میان ایشان هم چنان برقرار است .برخی مانند موریس دو ولف ،امیل بریه ،کارلو نلینو ،لطفی
پاشا و جمیل صلیبا نظر به زبان اغلب آثار فلسفی ،این فلسفه را «فلسفه عربی» مهینامنهد.
برخی دیگر چون هورتن ،دوبور ،گوتیه و بارون کارا دو و و با توجه به عرب نبودن بسیاری
از فالسفه ،آن را «فلسفه اسالمی» مینامند (بنگرید به :مصطفی عبدالرزاق )91- 21 :2111 ،اما وجه
اسالمیت این فلسفه را تنهها در ایهن مهیداننهد کهه خاسهتگاه و محهل رشهد و نمهای آن،
سرزمین های اسالمی است و این فلسفه تحت پرچم اسالم زیسته است (همان.) 27 :
مسأله مهم دیگری که با نگاهی گذرا به آثار مستشرقان و نویسندگان عربزبان آشکار
می شود ،گستره فلسفه اسالمی از منظر ایشان است .در اغلب آثهار ایهن دو دسهته ،فلسهفه
عبارت از «هستیشناسی عقلی نظاممند» یا « علم به احکام وجود بما هو وجود» نیست ،بلکه
شامل علوم مختلفی چون کالم و تصوف نیز میشود.
مصطفی عبدالرزاق  7از اصالت فلسفه اسالمی در قبال فلسفه ارسطو دفاع مهیکنهد ،امها
آنچه وی فلسفه می نامد ،مابعدالطبیعه نیست .وی نه تنها با شرقشناسانی چهون ههورتن و
ماسینیون موافق است که فلسفه اسالمی شامل مباحث کالمی و صوفیانه نیز میشود ،معتقد
است علم اصول فقه نیز از اقسام علوم فلسفی است؛ چرا که مباحث اصول فقه همگهی از
جنس مباحث علم کالم است (مصطفی عبدالرزاق.) 29- 22 :2111 ،
عبدالرازق در دفاع از اصالت فلسفه اسالمی تالش کرد تا توانایی فیلسوفان مسلمان در
ابداع نظام فلسفی مستقل را نشان داد .وی با «روش تاریخی» تفکهر عقالنهی اندیشهمندان
اسالمی را دنبال کرد تا به سرچشمه های نخستین آن راه پیدا کند .بهاعتقهاد وی ،در دوران
نخستین اسالمی و پیش از برآمدن نهضت ترجمه ،نوعی تفکر فلسفی در فرهنگ اسهالمی
وجود داشته است که وی آن را « اصول یا عناصر نخستین اندیشه اسالمی» مینامد .وی در
مقام بیان و تجدید این اصول ،اصل «اجتهاد در رأی» را مطرح می کند که از همان آغاز ،در
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حکم ابزاری کارآمد برای تعمیم حکم شرعی به مسائل و مقتضیات جدید بهکار گرفته شد
و از رهگذر آن دانش اصول فقه پدید آمد .این دستاورد عظیمی بود که مسلمانان پهیش از
آشنایی با فلسفه یونانی آن را به ثبت رساندند.

به اعتقاد وی« ،اجتهاد در رأی» سنگبنای نگهرش عقالنهی و نقطههآغهاز فلسهفهورزی
مسلمانان است:
« اجتهاد در رأی» در احکام شرعی ،همان نخستین نظر عقلی است که در نهزد
مسلمین رویید .این نظر عقلی به سبب دین اسالم و زیر سایه قرآن رشد و نمو کرد
و مذاهب فقهی از آن نشأت گرفتند و در کنار آن یک دانش فلسفی یعنی علم
« اصول فقه» به بار آمد و تصوف نیز در خاک آن رویید .تمامی این امور پیش از آن
بود که فلسفه یونانی مسلمانان را متوجه بحث از ماوراء الطبیعه و الهیات بکند .بر
این اساس ،کسی که در تاریخ فلسفه اسالمی بحث میکند ،باید نخست اجتهاد در
رأی را بررسی نماید؛ چرا که این مسأله آغاز اندیشه فلسفی در نزد مسلمانان است.
(همان.) 117:

دکتر سامی النشار نیز بهپیروی از استادش عبدالرازق ،فیلسوفان حقیقی در جهان اسالم
را علمای علم اصول فقه ،متکلمان اشعری ،فقها و علمای سلفی مذهب مهیدانهد ،و حتهی
معتقد است آنچه با عنوان «فلسفه اسالمی» مشهور است ،با روح اسالم بیگانه است و بدین
جهت فلسفه حقیقی اسالم را از آن مسلمین برمیشمارد ،نه فیلسوفانی چون فارابی ،ابنسینا
و ابن رشد که تنها اسم مسلمان را یدک می کشند .وی از سوی دیگر ،با رنان ههمآوا شهده،
ادعا می کند که این فیلسوفان فلسفه یونان را دربست پذیرفتهاند و ههیچ گونهه نهوآوری و
خالقیت فکری در آن نداشته اند .ایشان مانند شارحان متأخر اسکندرانی ،تنها شارحان تفکر
یونانی بودهاند (علی سامی النشار ،بیتا :ج.) 72- 23 :1
آنچه گفتیم تصویری هر چند ناقص از برداشت اندیشمندان غربی و عرب از حقیقت
فلسفه اسالمی بود .به اعتقاد نگارنده داوری درباره فلسفه اسالمی نیازمند دو پیششرط است
که بدون مراعات آن دو ،اظهارنظر در این خصوص راه به جایی نخواهد برد .آن دو شرط
عبارتاند از:
 )1ارائه تصویری از جریان فکری مستقل فلسفه اسالمی از کندی /فارابی تا به امروز.
 )2توجه به آموزههای شیعی برگرفته از امامان معصوم ( علیهمالسالم) در اندیشه
اسالمی.
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حقیقتفلسفهاسالمی 
از منظر فیلسوفان اسالمی ،فلسفه مجموعه مسائلی برهانی درباره «موجود بما هو موجود»
است .فلسفه مجموعه مسائلی هستیشناسانه است که با استنتاج معتبر منطقی ،بیواسطه یا
باواسطه ،از بدیهیات اولیه یا ثانویه عقلی حاصل شدهاند .بدیهیات گزاره هایی هسهتند کهه
عقل بدون کمک استدالل ،قادر به درک صدق آنهاست .بنا براین ،صرف اینکه مجموعهای از
مسائل ،مضمونی هستیشناختی داشته باشند ،کافی نیست برای اینکه آنها را فلسفه بدانیم،
باید به وسیله استدالل هایی اثبات شده باشند که در نهایت مبتنهی بهر بهدیهیات عقلهیانهد.
بنابراین ،فلسفه ،افزون بر اینکه درباره هستی بحث می کند ،دارای دو ویژگی انفکاکناپذیر
است .1 :روش آن استداللی است .در نتیجه ،هیچ مسأله هستیشناسانه ای تها هنگهامی کهه
صدقش به وسیله استدالل اثبات نشود ،فلسفی نیست .2 .مبهادی فلسهفه بهدیهیات اولیهه و
ثانویه عقلی اند؛ یعنی مقدماتی که در استدالل برای اثبات صدق گهزارهای فلسهفی بههکهار
می روند ،یا باید بدیهی باشند ،یا در نهایت به بدیهیات منتهی شوند .پس تا هنگامی که نتوان
صدق مسألهای هستیشناختی را ،بی واسطه یا باواسطه ،به صدق گزاره های بدیهی مسهتند
کرد ،آن مسأ له فلسفی نیست ،خواه صدق آن از راه دیگری ،مثل استناد به وحی احراز شده
باشد یا نه (عبدالرسول عبودیت.) 91- 23 :1912 ،
آنچه در فرهنگ اسالمی به عنوان فلسفه شناخته میشود ،مجموعه ای از مسائل عقلی
است که می توان آنها را به پنج دسته مسائل تقسیم کرد:
 .1امور عامه (الهیات بالمعنی االعم) که شامل مباحثی است مانند احوال کلی وجود،
تقسیمات وجود ،ماهیت ،مواد ثالث ،وحدت و کثرت ،علیت ،قوه و فعل ،علم و
عالم و معلوم و مقوالت عشر؛
 .2خداشناسی (الهیات بالمعنی االخص) که شامل مباحث مربوط به اثبات ذات،
صفات و افعال خداوند است؛
 .9علمال نفس که شامل مباحثی است همچون تعریف نفس ،اثبات وجود نفس ،اثبات
صفات نفس مثل جوهریت ،تجرد و حدوث یا قدم آن ،قوای نفس و شئون آنها ،و
بقای نفس پس از مرگ؛
 .2معرفتشناسی که به امکان ،اقسام و احکام معرفت میپردازد .البته این بخهش از
مسائل فلسفی تا این اواخر بیشتر در کتب برهان و بهطور پراکنده مطهرح بهودهانهد ،و
فیلسوفان بابی به آن اختصاص ندادهاند؛
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 .7دین شناسی فلسفی که شامل مباحثی است همچون حقیقت مرگ ،بطالن تناسهخ،
اثبات معاد ،عالم برزخ یا مثال منفصل ،حقیقت حشر ،حقیقت قیامت ،حقیقت میزان و
حساب ،حقیقت سعادت و شقاوت ،حقیقهت بهشهت و جههنم ،حقیقهت وحهی ،لهزوم
وحی ،مسأله نبوّت و از همه مهم تر مسأله معاد جسمانی.
این مجموعه مسائل یا دست کم بخش زیهادی از آن ،در بسهیاری از کتهاب ههای مههم
فلسفی از شفای ابنسینا تا اسفار صدرالمتألهین مطرح است و ههر فیلسهوفی ،بهه فراخهور
مبانی خود ،درباره آنها نظر دارد .بسیاری از این مسائل در اثر بحثها و چالش ها ،در طول
تاریخ فلسفه اسالمی ،پیوسته دگرگون شده اند و در نهایهت ،عمهده آنهها در نظهام فلسهفی
صدرالمتألهین ،یعنی حکمت متعالیه ،کمال یافته و تثبیت شده اند و از آن پس کمتر جرح و
تعدیل یافته اند .مقصود ما از «فلسفه اسالمی» مجموعه این مسائل عقلی از آغهاز پیهدایش
تاکنون است (همان.)23- 21 :
بر این اساس فلسفه دانشی است مستقل از سایر دانش ههای اسهالمی همچهون کهالم،
عرفان نظری و اصول فقه و هرگز نباید دانش فلسفه را با این دانش ها یکی انگاشت ،یا آنها
را بخشی از دانش فلسفه بهشمار آورد .پس برخالف تلقی رایجی که میان نویسندگان غربی
و عرب زبان در خصوص فلسفه اسالمی وجود دارد ،فلسفه اسالمی جریان فکری مستقلی
در کنار علم کالم و عرفان نظری است ،هرچند ارتباطات متقابلی میان آنهها وجهود داشهته
است ،از سوی دیگر ،برخالف دیدگاه دکتر عبدالرزاق ،فلسفه اسالمی را نباید به اصول فقه
فروبکاهیم .اصول فقه دانش استنباط احکام شرعی فقهی از منابع آن اسهت ،در حهالی کهه
فلسفه هستیشناسی عقلی نظاممند است.
هر گونه داوری در خصوص فلسفه اسالمی در وهله نخست متوقف بر آن اسهت کهه
فلسفه اسالمی را به مثابه یک جریان فکری مستقل از هنگام بنیان گذاری آن بهدست فارابی تا
وضعیت امروزینش در نظر آوریم .فلسفه اسالمی یک نظام فکری مستقل از سایر دانشهای
موجود در فرهنگ اسالمی است .از سوی دیگر ،این جریان فکری برخالف تصور بسیاری
از نویسندگان غرب و عربی با ابنرشد خاتمه نیافته است .در تصور اغلهب مستشهرقان و
نویسندگان عرب زبان ،فلسفه اسالمی با کندی آغاز و با ابنرشهد پایهان یافتهه اسهت .امها
واقعیت آن است که شاید فلسفه در جغرافیای عربزبان با ابنرشد به نقطهه پایهان رسهیده
باشد ،اما در سرزمین فارس هرگز متوقف نشده ،چنانکه پس از ابنرشد ،سههروردی سهر
برآورده و مکتب جدیدی بنیان نهاد ،و پس از وی مالصدرای شیرازی سومین مکتب ایهن
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جریان را برپا کرد و حیات علمی این مکتب همچنان جاری است .واقعیت آن است که

ریشههایاندیشهفلسفیدرقرآنوروایاتمعصومان 

به اعتقاد ما ریشه های فلسفه ورزی ،یعنی تالش عقالنی برای شناخت حقایق هستی را باید
در منابع اصلی اندیشه اسالمی ،یعنی قرآن کریم و روایات سراغ گرفت .در واقع ،عقلورزی
برای شناخت هستی در فرهنگ اسالمی پیش و بیش از آنکه متأثر از ترجمه فلسفه یونهان
باشد ،ریشه در این دو منبع اصیل اسالمی دارد .آموزه های قرآن و روایات دستکم به دو
شیوه کلی دعوت به اندیشه فلسفی میکنند.
در مقابل مستشرقان و مخالفانی که فلسفه اسالمی را ترجمهه و تفسهیری مغشهوش و
ناقص از فلسفه یونان می دانند ،اندیشمندانی نیز وجود دارند کهه دیهده بهه روی حقیقهت
گشوده ،بر اصالت فلسفه اسالمی از همان دوران نخستین تأکید دارند .راجر آرنالدز با تکیه
بر آخرین تحقیقات در خصوص فلسفه اسالمی چنین می گوید:
«یقیناب این مکتب فلسفی [یعنی فلسفه یونان] با وجود اختالفات درونی خود به
بسط و توسعه فلسفه (اسالمی) و نیز گسترش این باور کمک کهرد کهه فلسهفه
یونانی ،فلسفهای یکدست است ...با وجود این ،مشکل بتوان تصور کرد که فالسفه
[مسلمان] قادر به درک تفاوت نظرها میان ارسطو و افالطون و نیز میان مفسران
[آنها] نبودند ،یا اینکه از سر انفعال پذیرای اندیشه التقاطی شدند ...فلسفه [اسالمی]
نخستین بسی اصیلتر از آن بود که بتوان آن را صرفاب به عنوان مکتب نوافالطونی
عربی [اسالمی] توصیف کرد» (به نقل از :عبدالجواد فالطوری.)11 :1932 ،

برخالف مدعای مستشرقانی چون تنمان ،قرآن در جایگاه آخرین کتاب آسمانی نه تنهها
مانع آزاداندیشی نیست ،بلکه با تأکید بر آزاداندیشی نخستین پایگهاه فلسهفهورزی اسهت.
دعوت قرآن کریم به آزاداندیشی به صورت های مختلفی تجلی یافته است :دعوت به تفکر
و عقلورزی (األنفال ) 22 :ارائه دلیل و مطالبه آن از دیگران (برای نمونه بنگرید به :البقر ة111 :؛

األنبیاء22 :؛ النمل12 :؛ القصص ) 77 :ممنوعیت پیروى از ظن و گمان به جاى علم و یقین (برای
نمونه بنگرید به :اإلسراء91 :؛ األنعام111 :؛ اجلاثیة )22 :ممنوعیت پیروی کورکورانه از دیگران (برای

نمونه بنگرید به :البقرة171 :؛ األحزاب.) 17 :

حاصل آن که ،قرآن و روایات شیعی براى عقل و خرد اصالت و حجیت قائلاند .کسی
که گشتی کوتاه در متون مقدس اسالم داش ته باشد ،بر این مدعا صحه می گذارد.
متون دینی افزون بر آنکه از راه تأکید بر اندیشهورزی و به کارگیری قوه عقل ،بر
فلسفهورزی مهر تأیید نهادهاند ،روشن تر از آن دربردارنده بسیاری از مدعیات و دیدگاههای
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فلسفی هستند .مقصود ما آن نیست که قرآن و مجامع روایی در زمره کتب فلسفی
هستند ،بلکه منظور آن است که در قرآن و روایات نیز برخی از همان مسائلی که
فلسفه در پی حل آنهاست ،وجود دارد .در این متون مسائلی وجود دارد که با قطعنظر
از روش حل مسأله ،بلکه نظر به موضوع و محمول یک مسأله فلسفی محسوب
میشود .به بیان دیگر ،متون د ینی دربردارنده برخی مسائل هستیشناختی هستند.
مسائلی از قبیل وجود خدا ،یگانگی یا تعدد خدا ،صفات گوناگون خدا ،وجود واقعیات
غیرمادی ،خیر و شرّ ،حقیقت انسان ،مادی یا مجرد بودن انسان ،جبر و اختیار ،جهان
آخرت و معاد همگی از سنخ مسائل فلسفی هستند.
قرآن کریم و روایات نه تنها مسائل هستیشناختی متعددی را طرح کهردهانهد ،بلکهه در
موارد متعدد بها روش عقلهی موضهوع را بررسهی کهرده انهد؛ یعنهی در خهود متهون دینهی
استدالل های عقلی برای این مسائل هستیشناختی ذکر شده است .قرآن کریم برای برخى از
مسائل هستیشناختی همچون یگانگی خداوند و ضرورت معاد دلیل عقلى نیز ذکر مىکند.
این شیوه اثبات مدعا با استدالل عقلی در روایات معصومان نیز بهروشنی و گسهترده تهر از
قرآن وجود دارد.

1

تکاملفلسفهاسالمیدرپرتوآموزههایوحیانیاسالم 

اینک پس از تبیین حقیقت اندیشه فلسفی و اشاره ای گذرا به نسبت متون مقدس دین اسالم
با فلسفه ،وقت آن رسیده است که وارد مدعای اصلی این مقاله شویم.
نگارنده بر این مدعاست که هر چند ترجمه فلسفه یونان آغازگاه ورود اندیشه های نوین
به فرهنگ اسالمی شد ،فیلسوفان اسالمی نه تنها در سطح فلسفه یونان متوقف نشدند ،بلکه
با به کارگیری اذهان خالق خویش و با جههت گیهری از متهون دینهی ،نظهام ههای فلسهفی
سهگانهای را بهبار آوردند که فرسنگ ها با فلسفه ارسطو ،افالطون و نوافالطونیهان فاصهله
دارد .انتقال فلسفه یونان به فرهنگ اسالمی شاید بتواند نقطهآغاز فلسهفهورزی باشهد ،امها
هرگز نقطه پایان آن نیست .حکیمان اسهالمی در پرتهو قهوت اندیشهه فلسهفی خهود و بها
جهت گیری از آموزه های دینی در طول تاریخ بر غنا و استقالل نظام فلسفی اسالم افزودند و
نهال نوپای فلسفه را در خالل قرن ها به درختی کهنسال با ریشه های عمیق تبدیل نمودند.
به گفته شهید مطهری ،مسائل فلسفه اسالمی را در مقایسه با فلسفه یونان مهی تهوان بهه
چهار دسته تقسیم کرد:
 .1مسائل مشترک :م سائلى که تقریباب به همان صورت نخست که ترجمه شده باقى مانده است؛
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 .2مسائل تکمیلشده :مسائلى که فالسفه اسالمى آنها را تکمیل کردهاند؛
 .9مسائل دارای تغییر محتوا :م سائلى که عنوان آنها همان عنوان قدیمی است؛ اما محتوا بهکلى
تغییر کرده است؛
 .2مسائل جدید :مسائلى که حتى عنوانش بیسابقه است و در دوره هاى قبل از اسالم به هیچ
شکل مطرح نبوده است.
مسائل اصلی و س تون فقرات فلسفه اسالمى را مسائل دسته چهارم تشهکیل مهىدهنهد
(ر.ک.به :مرتضی مطهری :1979 ،ج.) 99- 21 :7

بر همین اساس ،این نوشتار در کنار تأکید بر آزاداندیشهی فیلسهوفان اسهالمی و عهدم
پیروی کامل از ارسطو و افالطون ،بر تأثیر آموزه های اسالم در شکل گیری و بالندگی فلسفه
اسالمی اصرار دارد .در واقع ،مدعای اصلی این نوشتار آن است کهه شهکل گیهری فلسهفه
اسالمی در اثر دو عامل بوده است )1 :آشنایی با فلسفه یونان ،و  )2گشودگی ذهن مسلمانان
در برابر اندیشه های دیگران در اثر تأکید قرآن بر آزاداندیشی .اما بالندگی و تکامل تدریجی
جریان تفکر فلسفی در کنار  )1تشویق قرآن بر آزاداندیشی و حقیقهتجهویی ،مرههون )2
تأثیرات چهارگانه آموزه های موجود در متون دین اسالم ،و  )9اعتراضات و مخالفتههای
فرقه های اسالمی مخالف فلسفه بهویژه اشعریان بوده است.
در ادامه این نوشتار با ترسیم تصویری از مراحل فلسفه ورزی تالش خواهیم نمود ،نحوه
تأثیر مسائل هستیشناختی موجود در متون اسالمی را در هر یک از آنها تبیین نماییم.

مراحلاندیشهورزیفلسفی 

الف)حقیقت فلسفهومکاتبسهگانهآن 
چنان که گفتیم ،فلسفه مجموعه مسائلی هستیشناسانه است که با استنتاج معتبر منطقی از
بدیهیات حاصل شدهاند .فلسفی بودن یک مسأله به این است که الف) در باب هستی بحث
کند ،و ب) روش آن استدالل برهانی باشهد؛ یعنهی بهرای اثبهات صهدق گهزاره فلسهفی از
استداللی استفاده شود که مقدمات آن یا بدیهی باشند ،یا در نهایت به بدیهیات منتهی شوند.
اما از سوی دیگر میدانیم که فلسفه اسالمی در درون خود سه نظام و مدرسهه فکهری
مشاء ،اشراق و حکمت متعالی ه را جای داده است .پرسشی که در این میهان رخ مهینمایهد
سؤال از تفاوت های این سه مکتب با یکدیگر است.
حقیقت آن است که ا ین سه نظام فلسفی در کنار اختالف نظر در مسائل فلسفی ،تفاوت
بنیادین دیگری دارند که ناشی از اختالف در رویکرد این نظامهای سه گانه است .در واقع،
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سه گانگی مکاتب فلسفه اسالمی ناشی از این اختالف رویکرد اسهت ،وگرنهه اخهتالف در
مسائل در میان فیلسوفان یک مکتب نیز بی تردید یافت میشود.
روشن شدن حقیقت امر در گرو دقتنظر در «مراحهل تفلسهف» و واکهاوی آن اسهت.
فلسفیدن از چهار مرحله تشکیل میشود:
 .1طرح مسأله .2 ،گردآوری مقدمات برهان .9 ،استدالل .2 ،مالحظه نتیجه.
فلسفه یک علم عقلی آن هم بهمعنای خاص آن ،یعنی یک علم برهانی است .روش اثبهات
مسائل در همه نحله های فلسفی همواره برهان است و مکاتب سه گانه فلسهفه اسهالمی در
این جهت ،یعنی در مرحله سهوم تفلسهف ههیچ تفهاوتی بها یکهدیگر ند ارنهد ،بلکهه اگهر
اندیشمندی در طرح دیدگاه خود از پیمایش این مرحله تخطی کند ،حاصل تهالش وی را
نمی توان یک پژوهش فلسفی بهشمار آورد؛ و سرباز زدن از ایهن گهام در واقهع خهروج از
فلسفه است.
تفاوت مکاتب سه گانه فلسفه اسالمی را باید در سهه مرحلهه دیگهر ،یعنهی طهرح مسهأله،
گردآ وری مقدمات برهان و مالحظه نتیجه یافت.
تفاوت سه مشرب فلسفه اسالمی در مرحله نخست فلسفیدن ،یعنی طرح مسأله فلسفی
در این است که فیلسوفان مشائی در طرح مسأله تنها به عقل خود بسنده می کنند؛ یعنی این
تنها عقل مشائی است که پرسشی هستیشناختی را پیش نهاده ،حکیم مشائی را به جستجو
در پی یافتن پاسخ به تفلسف وامی دارد .اما در حکمت اشراق ،افزون بهر عقهل ،مکاشهفات
عرفانی نیز در طرح مسأله نقش دارند ،و در نهایت ،در حکمت متعالیه ،فیلسوف برای طرح
مسأله از عقل ،کشف و وحی هر سه کمک می گیرد؛ افزون بر عقل و شههودات عرفهانی،
تأمل در مفاد متون دینی نیز می تواند پرسش هایی هستیشناختی بهبار آورد.
اما نسبت به مرحله گردآوری مقدمات برهان باید بگوییم درست اسهت کهه مقهدمات
برهان فلسفی باید یقینی باشند؛ یعنی بدیهی یا نظری استنتاجشده از بدیهیات باشهند ،ولهی
مسأله این است که هر گزاره یقینی (بدیهی یا نظری) الزم نیست مهورد التفهات فیلسهوف
باشد .یک فیلسوف ممکن است به گزاره های یقینی فراوانی معرفت داشته باشد ،اما از این
حقیقت غافل باشد که با کنار هم نهادن دو یا چند قضیه از آنها می تواند استداللی برههانی
شکل داده ،به پاسخ یک مسأله فلسفی دست یابد .با توجه به این مسأله ،فلسفه مشاء در این
مرحله نیز به عقل بسنده می کند ،اما در حکمت اشراق مبادی برهان را شهاید بتهوان از راه
مکاشفه نیز بهدست آورد ،چنان که حکمت متعالیه افزون بر عقل و شهود ،به وحی و متون
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دینی نیز در این مرحله بها میدهد.
اما آخرین مرحله فرآیند تفلسف ،مالحظه نتیجه استدالل است .حکمت مشاء پهس از
پشت سر نهادن مراحل سه گانه پیشین ،نتیجه بهدست آمهده از اسهتدالل را بههدیهده قبهول
مینگرد .فیلسوف مشائی چنان که از ابتدا تنها با عقل میآغازد ،در ادامه نیز تنها راه عقل را
پیش می گیرد ،در نهایت نیز به هر نتیجهای که برسد ،در نظام فکری وی پذیرفتنی است .در
عقالنیت مشائی نتیجه به دست آمده از فرآیند عقالنی و فلسفی بر سایر منابع معرفت ،یعنی
متون دینی و مکاشفات عرفانی عرضه نمیشود .برای فیلسوف مشائی مهم نیست که نتیجه
استدالل خود را با محتوای مشاهدات عارفان یا مفاد آیات و روایات ا عتبارسنجی یا حتهی
مقایسه نماید .اما بنا بر حکمت اشراق ،کشف و شهود ،ارزش معرفتی واالتهری از برههان
عقلی دارد ،از این رو ،ناسازگاری نتیجه یک استدالل با مکاشفات عرفانی مانع از تصدیق به
آن می شود .و اما فیلسوفان حکمت متعالیه با ارج نهادن به هر سه منبع معرفت ،یعنی عقل،
شهود و وحی بر این اعتقادند که این سه در صورت مصونیت از خطا باید به یهک نتیجهه
دست یابند .نتیجه یک استدالل عقلی معتبر ،حاصل یک شهود الهی و مضمون یهک دلیهل
نقلی معتبر هرگز با یک دیگر اختالف ندارند ،و اگر بهین ایهن سهه اختالفهی دیهده شهود،
بی تردید در یکی خطا رخ داده است .اگر دین یها عرفهان در موضهوعاتی هسهتیشهناختی
حکمی مخالف حکم عقل داشته باشد؛ یعنی ،دین یا عرفان فلسفه را تخطئه کند ،فیلسوف
متدین باید دو حکم متعارض را گردن نهد ،در حالی که پذیرش دو حکم متعارضْ تناقض
و ناممکن است .بنابراین ،باید یکی از آن دو را به نفع دیگری کنار نهد (عبدالرسول عبودیت،
.) 97- 92 :1912

بر این اساس ،مالصدرا و پیروانش معتقد به تطابق برهان با عرفان و قرآن هستند .البته
اندیشمندان دیگری نیز در تاریخ اندیشه اسالمی بوده اند که تالش کردهاند میان سه روش
نقل ،عقل و کشف یا برخی از آنها جمع کنند (ر.ک.به :الطباطبهایی :1291 ،ج .)219- 7:271امها
کام یابی در این امر نصیب مالصدرا شد و او توانست میان حقایق فلسفه استداللی ،یافتههای
شهودی و معارف وحیانی آشتی برقرار کند .به اعتقاد او ،مدعای فلسفی مخالف دین شایسته
نفرین است (صدرالدین محمد الشیرازی :1211 ،ج )919 ،1چ نانکه ،حکمت حقیقهی مطهابق بها
کشف است ،و فیلسوفی که به مقام شهود نرسیده باشد ،حکیم نیست (همو.)21 :1919 ،
حاصل آنکه ،در مکتب اشراق و حکمت متعالیهه ،وحهی و کشهف در عهرض عقهل و
به منزله دو روش دیگر برای داوری درباره صدق و کذب گزاره های فلسفی مطرح نیستند،
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بلکه نقش آن دو محدود بهه غیهر مقهام داوری اسهت و آن دو در طهول عقهل مهددکار آن
می باشند و عرضه نتایج استدالل های فلسفی بر یافته های عرفانی و متون دینی در ارزیهابی
مدعیات فلسفی نقش مهمی دارد.
البته ممکن است گمان شود که تعلق خاطر یک اندیشمند بهه دیهن و معهارف وحیهانی
فلسفه را تبدیل به کالم می کند؛ چرا که تعلقخاطر به مباحث دینهی و دفهاع از آنهها شهأن
متکلم است نه فیلسوف .بحث فلسفی آزاد است و فیلسوف نباید تعلهقخهاطر بهه دیهن و
مذهب خاصی داشته باشد.
« اما این گمان باطل است .قوام فلسفه به این است که احکام هستیشناسانه خود را
با استداللهایی عق لی اثبات کند و بس ،هیچ شرط دیگری ندارد .پس همینکه
گزارهای ،مضمونی هستی شناختی داشت و فیلسوف برای اثبات صدق آنها استدالل
عقلی معتبری ارائه کرد ،کافی است برای اینکه فلسفی باشد ،خواه غرض از طرح و
حل این مسأله دفاع از دین باشد ،یا کسب وجاهت ،یا دریافت پول ،یها نهوعی
تفریح ،یا غیر اینها» (در :عبدالرسول عبودیت.) 92 :1912 ،

جهاتوانحایتأثیرآموزههایدینیدرفلسفه 

فلسفه تفکر آزاد بشری است که باید با پای عقل پیموده شود ،اما تعهالیم دینهی مهی توانهد
به مثابه چراغ هدایتی مسیر پیمایش را برای عقل روشن نماید .حقیقت فلسفه ب ه تفکر آزاد
عقالنی است ،اما گاهی عقهل در ایهن تفکهر آزاد بها پهای خهودش در مسهیری تاریهک و
پرسنگالخ حرکت می کند ،اما گاهی دیگر چراغی در باالی سر دارد که مسیر را برای وی
روشن می کند .در این فرض دوم نیز تفکر آزاد با پای خود عقل پیش مهیرود ،امها چهراغ
هدایتی که در دست دارد در موارد زیادی سخن حق و موضع درست را به او نشان میدهد.
وقتی دین موضع خود را در مسألهای بیان می کند ،مسیری را برای فلسفه ترسیم میکند و
فیلسوف با این چشمانداز به عقلورزی میپردازد.
چنانکه روشن شد فلسفهورزی چهار مرحله را در برمی گیرد که عبارتاند از :طرح مسأله،
گردآوری مقدمات برهان ،استدالل ،مالحظه نتیجه .بهجز مرحله سوم ،یعنی استداللآوری
که تنها باید بر پایه کاربست عقل باشد ،دخالت امور خارجی در سه مرحله دیگر به فلسفی
بودن مسأله و فرآیند تفلسف هیچ خدشهای وارد نمیکند .در این مجال قصد آن داریم که
به مواردی از تأثیر آموزه های اسالمی در مراحل سه گانه یادشده اشاره کنیم.
آموزه های وحیانی می توانند به شیوه های گوناگون بر فلسفه تأثیر گذارند ،به طوری که
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ماهیت فلسفی فلسفه نیز محفوظ بماند .این شیوهها عبارتاند از :تأثیر در جهتدهی ،تأثیر
در طرح مسأله ،تأثیر در ابداع استدالل ،و تأثیر در تصحیح دیدگاه و رفع اشتباه.

درجهتدهی بهفلسفه 

آموزههایاسالمی

.7تأثیر
آموزه های یک دین همگی اهمیت یکسانی ندارند  ،بلکه از دیدگاه خود دین برخی از آنها
بسیار مهم ،برخی مهم و برخی نیز کماهمیت ترند .برای مثال در دین اسالم ،خداشناسی از
اهمیت ویژهای برخوردار است ،و بهویژه مسأله توحید مهم ترین و با ارزش ترین آموزه دینی
است .در مرتبه بعد ،مسأله معاد و عوالم غیب بسیار مهم اند .آشکار است که برای فیلسوفی
که به چنین دینی متدین است نیز بررسی چنین مسائلی از اهمیت بیشتری برخوردار است و
در نتیجه ،بیش تر و دقیقتر در این مسائل تحقیق میکند .بنابراین ،هر دینی به فلسفهای که
در دامن آن پرورش مییابد جهت میدهد.
تأثیر آموزههای اسالم در جهتدهی به فلسفه اسالمی بسیار روشن است .فلسفه یونان
به ویژه فلسفه ارسطو بیشتر فلسفه طبیعت بود .حتی اندیشه خدا در فلسفه ارسطو نیز برای
تبیین حرکت های عالم است .اما فیلسوفان مسلمان در پی تأکید قرآن کریم بر مسأله توحید
و معاد بیشترین تالش خود را برای حل مسائل این دو موضوع فلسفی بهکار بستند.
فیلسوفان اسالمی خداشناسی را برترین بخش دانش فلسفه میدانند (الکندی ،بیتها27 :؛
إبنسینا:1977،ج ،9ص ،1تعلیقه قطبالدین رازی؛ صدرالدین محمد الشیرازی ،بیتا )273 :تا آنجا که
هدف از سایر بخش های فلسفه را نیز معرفت حق و صفات و افعال او بهشمار مهیآورنهد
(ابنسینا :1919 ،ص1؛ صدرالدین محمد الشیرازی :1211 ،ج911 ،1؛ ج921 ،7؛ همو71 :1919 ،؛ همو ،بیتا:

 .)273مسأله معاد نیز در فلسفه اسالمی در رتبه دوم اهمیت قرار دارد ،بههاعتقهاد ابهنسهینا
خداشناسی نتیجه مابعدالطبیعه است ،همچنان که نتیجه مباحث طبیعیات نیز معرفهت بقهای
نفس انسانی و معادشناسی است (ابنسینا1 :1919 ،؛ صدرالدین محمد الشیرازی ،بیتا )273 :و بهه
سبب همین جایگاه واالست که فیلسوفان اسالمی نه تنها بیشترین حجم آثار فسلفی خود را
به این دو بحث اختصاص داده اند ،برخی چون ابنسینا و مالصدرا اثر فلسفی مسهتقلی در
زمینه توحید و معاد با عنوان المبدأ و المعاد به یادگار گذاشتهاند ،چنانکه ابنسهینا رسهاله
األضحویه را در معاد و مالصدرا زاد المسافر را در خصوص معاد جسمانی نگاشتهاند.
هر کسی می تواند با لحاظ درجهبندی آموزه های اسالمی از نظر اهمیت و با مراجعه به
کتب فلسفه اسالمی بهروشنی جای پای اسالم را در جهتدههی بهه اندیشهه فیلسهوفان و
مباحث فلسفی مشاهده کند  .اگر اسالم این اندازه بر مسأله توحید تأکید نداشت ،خداشناسی
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و توحید در فلسفه اسالمی چنین جایگاهی نداشت ،چنهانکهه فیلسهوفان مسهیحی چنهین
نکرده اند؛ چرا که در دین آنها تأکید بر توحید نیست.

آموزههایاسالمیدر مقامگردآوریوطرحمسألهفلسفی 

.3تأثیر
هر دینی با طرح آموزه های هستیشناسانه جدید ،مسائل فلسفی نوی را پیشاروی فیلسوفان
متدین قرار می دهد و در نتیجه ،ابواب جدیدی را در فلسفه ای که در دامن آن رشد میکند،
می گشاید .دلیل این امر نیز روشن است .فیلسوف متدین به همه آموزه های دین ،از جمله به
آموزه های هستیشناسانه آن ایمان دارد .او به مقتضای ایمانش این آموزه ها را صادق میداند،
اما چون در فلسفه اش طرح و حل نشدهاند ،دلیلی عقلی بر صدق آنها ندارد .از این رو ،به
موجب فطرت حقیقتطلبی به جستوجوی دلیل آنها میپردازد و بدین نحو ،مسألهای نو
در فلسفه مطرح میشود .پس آموزه های اسالمی افق ههای جدیهدی را بهه روی فیلسهوف
گشوده ،موضوعات نوی را برای تفکر در اختیار وی قرار دادهاند .دین به شکوفایی عقهل
کمک میکند ،چنان که امیرالمؤمنین درباره فوائد بعثت انبیاء فرمودُ « :يثِريوا هَل ْم هد هفائِ هن ا ْل ُع ُق ِ
ول»
ُ ُ
( نهج البالغه ،خ.) 1

به اعتقاد نگارنده ،روشن ترین تأثیر آموزه های دینی در فلسفه اسهالمی از حیهث طهرح
مسأله نیز مربوط به حوزه خداشناسی است .تفا وت عمیق خداشناسهی فلسهفه اسهالمی و
فاصله اندیشه فیلسوفان اسالمی با فلسفه یونان و ارسطو گواه روشنی بهر ایهن مدعاسهت.
واقعیت آن است که خداشناسی فلسفی نزد حکمای اسالمی از همان آغاز پیدایش متفاوت
از خدای ارسطو بوده ،و روز به روز این فاصله فزون تر شده است.
در فلسفه ارسطو ،خداوند محرّک نخستین این عالم است .خدا صورت محضی اسهت
که ارتباطی با ماده ندارد ،و اجسام طبیعی از آن جهت کهه بهه صهور عشهق مهیورزنهد ،و
می خواهند ماده خود را از قوه به فعل درآورند ،به جانب او حرکت میکنند .خدای ارسطو،
آفریننده جهان نیست ،چرا که ماده نیز قدیم است .خدا از عالم مخلوقات جدا ،و از آنها دور
است.
اما فیلسوفان اسالمی با طرح مسأله وجوب و امکان و با اثبات توحید واجب الوجود راه
را برای اثبات خالقیت خداوند متعال و مخلوقیت سایر موجودات هموار کردند .این مسأله
مستلزم تفاوت نگرشی عمیق در مسائل خداشناسی میگردد .جدی ترین تفهاوت حکمهای
اسالمی با ارسطو در زمینه خداشناسی تأکید بر مسأله خالقیت به معنای خلق از عدم است.
خدای ارسطو خلق از عدم نمی کند ،ولی حکمای اسالمی به دلیل انس با معهارف وحیهانی
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به شدت بر مسأله خلق از عدم تأکید دارند و مفهوم خلقت و خالقیت جزء مفاهیمی اسهت
که توسط حکمای اسالمی وارد اندیشه فلسفی شده است.
مسأ له خالقیت خداوند متعال و وجودبخشی او به سایر موجودات از همان آغاز فلسفه
اسالمی با کندی مطرح شده است تا آنجا که وی حتی رساله ای را به این مسأله اختصاص
داده است (الکندی ،بیتا .)191- 192 :این امر اهمیت و جایگاه خالقیت خداونهد در ذهنیهت
فیلسوفان اسالمی را آشکار میکند و نشان گر این حقیقت اسهت کهه حکمهای اسهالمی از
همان گام نخست سعی وافری داشتند تا نظام ارسطویی را مطابق آمهوزه ههای مسهلّم دیهن
تفسیر و اصالح کنند و بی هیچ تردیدی معارف دینی را برتر از نظام ارسطویی میدانستند.
برخی از پژوهشگران برجسته فلسفه اسالمی موارد بسیاری از مسائل فلسفی را برشمردهاند
که در اثر آموزه های دین اسالم به فلسفه اسالمی راه یافته اند .برخی از این مسائل عبارتاند
از:
 .1مسأ له توحید واجب تعالی و رفع اشکاالت از آن ،متأثر از آموزه دینی توحید؛
کان ِ
 .2مسأله توحید در الوهیت ،متأثر از آیه ( هلو ه
سدتا)؛
فیهام آَلةإ الّ اّللّه هل هف ه
 .9مسأ له بساطت واجب بالذات ،متأثر از متون روایی و متأثر از صفت غنای خداوند؛
 .2مسأله عینیت صفات کمالی واجب تعالی با ذات ،متأثر از خطبه حضرت
ِ
الدين معر ف ُته )...و دیگر روایات؛
امیرالمؤمنین(ع)( :أول

 .7مسأله عدم مشارکت دیگر اشیا با واجب بالذات در مفاهیم ،متأثر از آیه (لیس کمثله

شیء)؛

 .1مسأ له فاعل و غایت بودن خداوند برای همه اشیا ،متأثر از آیه (هو األو ُل و ِ
اآلخر)؛
ّ

 .7مسأله تقسیم صفات واجب بالذات به ایجابی و سلبی یا جمال و جالل متأثر از آیه
اسم ر ِّب هک ذی اجلهالل و اإلکرام)؛
بار هک ُ
( هت ه
 .1مسأله زمان و مکان نداشتن واجب بالذات متأثر از متون روایی؛
 .3مسأ له حدوث ذاتی و حدوث دهری (در فلسفه میرداماد) برای حل آموزه دینی
حدوث عالم؛

 .11مسأله جبر و تفویض و امر بین امرین و مسأله توحید افعالی متأثر از آیه (و ما
ه
عملون) و متون روایی؛
هت
شاؤون إ الّ أن يشا هء اّلل) و ( هخ هلقکم و ما هت ه

 .11مسأله معاد روحانی و جسمانی و توابع آنها و( ...در :عبدالرسول عبودیت- 97 :1912 ،
.) 93
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برخی از مسائل یادشده شبیه بابی است که مسائل متعددی را دربردارد .از سوی دیگر،
م سائل فراوان دیگری از این نوع می توان یافت .تفحهص از چنهین مسهائلی و نشهان دادن
کیفیت تأثیر آموزه دینی در آن و دنبال کردن مسیر مسأله محتاج تحقیقی گسترده است.

آموزههایاسالمیدرابداعاستداللبرمدعایفلسفی 

.3تأثیر
سومین نحوه تأثیر آموزه های دینی در فلسفه ابهداع اسهتدالل اسهت .چنانکهه در بحهث از
ریشه های اندیشه فلسفی در قرآن و روایات گفتیم ،متون دینی گاه برای اثبات مدعای خود
یا نفی دیدگاه مخالف ،اقدام به استداللآوری می کنند .بر این اساس ،اگر متون دینی درباره
موضوعی هستیشناختی ،بهطور صریح یا ضمنی ،گون ه جدیدی از استدالل را پیشنهاد کنند،
فلسفه نیز می تواند از آن استدالل بهره بگیرد.
شاخص ترین نمونه این گونه از تأثیر «برهان صدیقین» است .این نوع برهان بی تردید با
الهام از آیه (أو هَل ي ِ
کف بر ِّبک أ ّنه علی ِّ
کل شییء شیهید) ابهداع شهده اسهت.فهارابی نخسهتین
ه
اندیشمندی است ک ه برهانی از نوع صدیقین پیشنهاد می دهد که وابسته به پذیرش وجود
مخلوق نیست ،و به همین آیه استشهاد میکند (الفارابی )77 :1913 ،پس از او ،ابهنسهینا بها
استشهاد به همین آیه ،نمونه ای از آن را در اشارات ارائه کرده است (ابنسینا:1977،ج) 11 ،9
پس از او صدرالمتألهین با استشهاد به همین آیه ،دو سه نمونه دیگر در آثار خود اقامه کرده
است (صدرالدین محمد الشیرازی :1211 ،ج )12 ،1و به همین ترتیب ،فیلسوفان بعدی نمونههای
متفاوت دیگری را ارائه کردهاند.
نمونه دیگر« ،برهان فُرجه» بر توحید است که به صراحت در مبحث توحید کتاب الکافی
آمده است (الکلینی :1211 ،ج )11 ،1و فالسفه نیز از آن برای اثبات توحید حق تعالی استفاده
کردهاند (مرتضی مطهری.) 1129- 1122 :1979 ،
کان ِ ِ
آیه « هل ْو ه
آَلة إِ الَّ اّللَُّ هل هف هس هدتا» (األنبیاء )22 :پیشنهاد استداللی است بهر توحیهد در
فیهام ه
فسدا) ،که ذکر نشهده
الوهیت؛ چرا که این آیه کبرایی است که به ضمیمه صغرای (لکن هَل هت ُ

است ،بیان یک استدالل در شکل قیاس استثنائی متصل با رفع تالی است.
آموزههایاسالمیدر تصحیحدیدگاهفلسفیورفعاشتباهآن 

.4تأثیر
آخرین مرحله اندیشه فلسفی ،مالحظه نتیجه استدالل و عرضه آن بر دیگر دانسته های یقینی
فیلسوف است .آموزه های دین اسالم از این مسیر نیز بر فلسفه اسالمی تأثیر نهاده است.
هرگاه دین در موضوعی هستیشناختی حکمی مخالف نتیجه اسهتدالل فلسهفی داشهته
باشد  ،فیلسوف در تعارض حکم دین با نتیجه استدالل فلسفی و تخطئه فلسفه بهوسیله دین
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ناچار است در یکی از آنها تجدیدنظر کند .از آنجا که نمی توان در یک موضوع به دو حکم
متعارض گردن نهاد ،باید یکی از آن دو را به نفع دیگری کنار بنهد ؛ یعنی یا باید فهم خود از
متون دینی را تغییر دهد یا در یافته فلسفی خود تجدیدنظر کند .اگر در این موارد حکم دین
صریح و تأویلناپذیر باشد ،به دلیل عدم مصونیت مستدل از خطا ،باید حکم عقل و فتوای
فلسفه را تخطئه کند .بدین ترتیب فیلسوف در چنین مواردی ،به مغالطی بودن استدالل خود
پی میبرد و با جستوجوی بیشتر چهبسا خود وی یا فیلسوف دیگری بهه وجهه مغالطهه
دست یابند و بدین ترتیب ،اشتباهی رفع گردد (در :عبدالرسول عبودیت.) 92 :1912 ،

یکی از روشن ترین موارد ،تأثیر آموزه های دینی در تصحیح تصور فیلسوفان از توحید
ذاتی خداوند متعال است .مقصود از توحید ذاتی آن است که واقعیتی که مصهداق مفههوم
واجب الوجود بالذات است ،یگانه مصداق آن است.
اما یگانگی مصداق واجب بالذات را به دو گونه می توان تفسیر کرد :وحدت عهددی،
وحدت حقه .هنگامی که در قلمرو ممکنات سخن از وحدت بهمیان میآید ،چنانکه گفتهه
می شود « :تنها یک خورشید در منظومه شمسی وجود دارد»  ،مقصود این است کهه مفههوم
یادشده تنها یک مصداق خارجی دارد ،اما بهلحاظ عقلی ممتنع نبود که چند خورشید وجود
داشته باشند ،چنان که عدم تنها مصداق موجود آن نیز معقول است .پس وقتی مفهومی مثل
خورشید را در نظر میآوریم ،این مفهوم می توانست مصادیق متعدد داشته باشد ،امها تنهها
یکی از آنها موجود بوده ،بقیه به عللی معدوماند .پس آنها ممتنع بالغیرند.
اما یگانگی ذات خداوند متعال مثل یگانگی برخی از ممکنات نیست .مقصود از یگانگی
واجب بالذات این نیست که از منظر عقل ممتنع نیست که مفهوم واجب بالذات مصهادیق
متعدد داشته باشد ،با این حال ،تنها یکی از آنها موجود بوده ،بقیه آنها معدوم میباشند .بلکه
یگانگی ذات خداوند متعال به این معناست که تحقق مصادیق متعدد برای ایهن مفههوم از
اساس محال است؛ یعنی جز یک مصداق ایهن مفههوم ،بقیهه مصهادیق فرضهی آن ممتنهع
بالذات اند .برخالف مفهوم خورشید که همه مصادیق فرضی آن ممکن بالذات میباشند ،اما
یکی از آنها واجب بالغیر بوده ،بقیه ممتنع بالغیرند ،در مفهوم واجب الوجود تنها یک مصداق
آن واجب بالذات بوده ،سایر مصادیق فرضی آن ممتنع بالذاتاند.
کلماتی که از قدمای فالسفه مصر ،یونان ،اسکندریه و فالسفه بعدی نقل شده ،بهخوبی
میرساند که مقصودشان از وحدت خدای سبحان همان وحدت عددی است ،حتی ابنسینا
به این امر تصریح کرده است .فیلسوفان بعدی نیز تا حدود سال هزار هجری بر همین نحو
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سیر کرده اند (الطباطبائی :1291 ،ج )112 ،1اما قرآن کریم وحدت عددی حهق تعهالی را نفهی
میکند (همان ،ج )11 ،1در روایات بهخصوص خطبه های توحیدی امیرالمؤمنین علیه السالم
(هنج البالغة ،خطبه  ،172خطبه  )117نیز در موارد مختلف وحدانیت عددی از خداوند سهلب
شده است .در یک کالم ،متون دینی خداوند متعال را با وحدت غیرعددی توصیف میکنند.
(الصدوق12- 19 ،72 ،71 ،12 ،71 ،97 :1229 ،؛ نیز ر.ک.به :الطباطبائی.)19- 11 :1227 ،

بعد از امیرالمؤمنین این مسأله در کلمات فیلسوفان اسهالمی پهس از قهرن دههم یافهت
می شود که خود ایشان بهصراحت اعالم کرده اند که این حقیقت را از سخنان آن حضرت
استفاده کردهاند (الطباطبایی :1291 ،ج.) 112 ،1
به فرموده عالمهطباطبایى افزون بر مسأله وحدت حقه واجب ،مسهائل دیگهری چهون
تساوی وجود واجب با وحدت او ،و معرفت بدون واسطه واجب الوجود و شناخت سایر
اشیاء با واجب نیز از روایات اسالمی به حکمت متعالیه راه یافته است ،و نه تنها برای اعراب
و فالسفه پیش از اسالم مفهوم نبوده ،در میان مسلمانان نیز مطرح نشده است ،بلکه حتی در
آثار حکماى اسالمی نیز یافت نمىشوند (طباطبایی.) 111- 117 :1931 ،

دربار ه تأثیر از نوع رفع اشتباه ،باید به مسأله حدوث عالم نیهز اشهاره کنهیم .در متهون
اسالمی آن چنان بر حدوث همه عالم تأکید شده است که صدرالمتألهین بهصراحت انکار آن
را موجب خروج از د ین اسالم بهشمار میآورد (صدرالدین محمد الشیرازی )11 :1971 ،با این
حال ،حکمای پیش از صدرالمتألهین به موجودات قدیم زمانی مانند ماده جهان و حرکهت
دوری فلک قائل شدهاند ،و برای رفع تعارض بین این روایات و امور قدیم ،انواع دیگری از
حدوث مانند حدوث ذاتی یا دهری را مطرح کرده ،حدوث در متون دینی را بر معنایی غیر
از حدوث زمانی حمل کردهاند .اما صدرالمتألهین معتقد است متون دینی به حدوث زمانی
اشیاء نظر دارند نه حدوث ذاتی یا دهری ابداعی فیلسوفان .او بر اساس اعتقهاد بهه چنهین
امری و با تکیه بر حرکت جو هری ،به حدوث زمانی همه اجسام قائل میشود .بهاعتقاد وی،
فیض الهی دایم و مستمر است و اگر در زمان به عقب بر گردیم ،هرگز به نقطه آغاز خلقت
نمیرسیم ،با این حال ،تک تک موجودات حادثاند .بدین ترتیب ،مالصهدرا بهه موجهب
روایات مذکور به اشتباه فیلسوفان قبلی پی برده است.
از نمونه های دیگر این نوع تأثیر ،تأثیر آیه « ُث َّم هأ ْن هش ْأنا ُه هخ ْلق ًا هآخ هر» (المؤمنهون )12 :اسهت.
صدرالمتألهین با الهام از این آیه هم از روحانیة احلدوث بودن نفس دسهت برداشهت و بهه

جسامنیة احلدوث بودن آن قائل شد و هم به اشتباه فیلسوفانی همچون ابنسهینا کهه منکهر
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حرکت جوهریاند واقف گشت (در :عبدالرسول عبودیت.)21 :1912 ،

بنابراین اندیشه فلسفی حکیمان اسالمی به انحای چهارگانه یادشده در باال از آموزههای
اسالمی متأثر شده و از فلسفه یونان فاصله گرفته است.
هایاسالمیازطریقدانشهایکالموعرفاندرفلسفه 


.تأثیرغیرمستقیمآموزه
9
آنچه در محورهای چهارگانه پیشین گفتیم ،تأثیر مستقیم اسالم در اندیشه فلسفی بود ،امها
واقعیت آن است که آموزه های اسالمی بهطور غیرمستقیم نیز بهویژه در طرح مسائل نو در
فلسفه اسالمی تأثیر نهاده است .دانش کالم و عرفان نظری در کسوت دو جریهان فکهری
رقیب با فلسفه اسالمی همواره در نزاع و تأثیر متقابل با فلسفه بودهاند .بسیاری از مسهائل
کالمی و عرفانی مضمونی هستیشناختی دارند و فیلسوفان را به چالش دعوت مهیکننهد.
رویارویی فیلسوفان با این دو دانش ،موجب راهیابی مسائل متعددی به فلسفه شده اسهت.
البته نگاهی به سیر تاریخی این سه دانش گویای آن است که تأثیر کالم اسالمی در فلسفه
بیشتر تأثیری سلبی بوده است ،برخالف عرفان که تأثیر ایجابی بر فلسفه نهاده است .به گفته
شهید مطهری:
«عرفان و کالم ...افقهاى تازه نیز براى فالسفه گشوده اند .بسیارى از مسائلى که در
فلسفه اسالمى مطرح است ،اولین بار بهوسیله متکلمین و عرفا مطرح شده است هر
چند اظهارنظر فالسفه با اظهارنظر عرفا و متکلمین متفاوت است» (مرتضی مطهری،
 :1979ج.) 121 ،7

.7- 9تأثیرعرفاننظریبرفلسفه اسالمی 
عرفان اسالمی بهمثابه جهان بینی مبتنی بر یافته های شهودی عارفان تأثیر بهسزایی بر فلسفه
اسالمی به ویژه مکتب اشراق و حکمت متعالیه نهاده است .گفتیم سهروردی استدالل عقلی
را به تنهایی کارآمد نمیدا نست و بر این باور بود که امر حکمهت بهدون کشهف و شههود
بهسامان نمیآید.
مالصدرا نیز اهتمام فراوانی به معرفت شهودی داشت ،و از آنجا که خود عارفی واصل
بود ،یافته های شهودی وی و دیگر عارفان بهویژه ابن عربی زمینهساز طرح مسائل نوین در
فلسفه وی گردید .برخی از مسائل فلسفی که جهان بینی عرفانی زمینهساز طرح آنهها شهده
است ،از این قرارند:
مسأله اصالت وجود ،مسأله وحدت وجود ،مسأله بازگشت وجود معلول بهه تجلهی و
تشأن علت ،مسأله وجود منبسط ،مسأله وجه انتساب شرور به خداوند ،مسأله بسیط احلقیقة
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کل األشیاء ،مسأله صادر نخستین ،مسأله تطابق عوالم (در :عبدالرسول عبودیت.) 91- 97 :1912 ،

.3- 9تأثیرکالماسالمیبرفلسفهاسالمی 
سخن در باب نسبت و تأثیر متقابل فلسفه و کالم اسالمی بسیار است .در این مجال اندک
تنها به نقش انتقادات متکلمان بر فلسفه اسالمی در طرح مسائل و دیدگاه های فلسفی اشاره
میکنیم.
علم کالم در بسیاری از مسائل مانند خداشناسی ،توحید ،نبوت و معاد با فلسفه اشتراک
دارد .به همین جهت ،علم کالم از همان آغاز ،داد و ستدهایی بها فلسهفه داشهت؛ کهالم از
سویی بر مسائل فلسفی تأثیر نهاد و از سوی دیگر ،به تدریج از آن تأثیر پذیرفت .این تأثیر و
تأثر میان فلسفه و کالم بهحدی گسترده و ژرف بو ده که برخی از مستشرقان ادعا کردهاند
فلسفه و کالم در ابتدا بهطور کامل جدا بودند ،اما بعدها فلسفه به کالم پیوست (مو نتگمری
وات )113 :1971 ،اما این گونه اظهارنظر و مشابه های آن که به قصد نفی فلسفه اسالمی ابراز
میشوند ،نادرست میباشند.
تأثیر کالم اسالمی در فلسفه اسالمی در خداشناسی فلسفی آشکار است .یکى از جهاتى
که فلسفه اسالمى در مسائل الهیّات بالمعنى االخص سهرزمین ههاى جدیهدى فهتح کهرد و
فاصله اش با فلسفه یونانى و اسکندرانى زیاد شد ،مایه هایى است که از کالم اسالمى گرفت.
متکلّمین ،این حق را به گردن فالسفه اسالمی دارند که افق هاى نهوى گشهودند و مسهائل
ویژه اى طرح کردند ،اگرچه خود از عهده حل آنها برنیامدند.
متکلمین افزون بر اینکه با طرح مسائلی ،راه را براى فالسفه باز کردند ،به گونه دیگری
به تکامل فلسفه خدمت ک ردند .ایشان از آنجا که در مواجهه با اندیشه یونانى تسلیم نبودند،
در مقام معارضه برآمده ،در ردّ فلسفه و فالسفه کتاب مى نوشتند و آراء آنها را نقهض و رد
مىکردند .متکلمان به هیچ وجه خود را تهابع فالسهفه اسهالمی اعهم از اشهراقى و مشّهائى
نمىدانسته اند ،بلکه در مقابل آنها ایستادگی ها به خرج دادهاند .ا ین تصادم میان متکلمان و
فیلسوفان در سرنوشت فلسفه اسالمى تأثیر بسزایى داشته است ،زیرا اصطکاک آرای ایشان
با دیدگاه های فالسفه ،و تالش هاى سخت فیلسوفان براى خروج از بنبسهت هها ،تحهرّک
خاصّى در الهیّات فلسفه اسالمى به وجود آورد ،و در خالل این تالش هاى علمهی سهخت
برق هایى در اذهان جهیده ،سرزمین هاى تازه اى در فلسهفه اسهالمی کشهف شهدند .بهدین
ترتیب ،فلسفه اسالمى قسمتى از پیشرفت و توسعه خود را مهدیون تشهکیکات متکلمهین
است .واکنش فیلسوفان اسالمى نسبت به متکلمان ،مسائل جدیدى را به میان آورد کهه در
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فلسفه هاى قدیم یونانى و اسکندرانى سابقه نداشت (مرتضهی مطههری :1979 ،ج،292- 299 19

 « .)211تشکیکات فخر الدین رازى که از روح کالمى و خاصهیت جنهگ و سهتیز کهالم و
فلسفه سرچشمه مى گیرد ،فوق العاده به فلسفه اسالمى خدمت کرده است  . . .غزالى نیز به
نوبه خود از همین راه به فلسفه اسالمى خدمت کرد .غزالى و فخر رازى از آن نظر که رسماب
در مقابل فلسفه و فالسفه قد علم کردند ...به حرّیّت فکرى در جهان اسالمى خیلى خدمت
کردند ،با این تفاوت که ارزش غزالى از همین حد تجاوز نمى کند اما فخر رازى توانسهت
فالسفه را در بنبست هایى قرار دهد و تشکیک ههاى خهود را در فلسهفه مهنعکس کنهد و
فالسفه را به چارهجویى وادارد» (همان.) 291 :
البته باید توجه داشت که هرچند کالم اسالمی سببساز پویهایى و دگرگهونى فلسهفه
گردید و بهرغم بنبست هایى که متکلمان با مبارزهطلبی ها و هجمه های خود بر اندیشههای
فالسفه ایجاد می کردند ،تأثیرات گسترد ه و ژرف این انتقادات تنها از این جههت بهود کهه
فالسفه اسالمی را به واکنش و ابتکار برای جستجوى راهحل در برابر اشکاالت متکلمهین
وادار مى کرد ،وگرنه متکلمان هرگز نتوانستند هیچ یهک از مهدعیات خهود را بهه فالسهفه
اسالمى بقبوالنند ،و فلسفه اسالمی هیچ قدمی در مسیر آشتی با کالم برنداشت (جهت اطالع
بیشتر ر.ک.به :صدرالدین محمد الشیرازی :1211 ،ج.) 919- 911 ،1

حاصل آنکه برخی از دیدگاه های واالی فلسفه اسالمی در بستر اشکاالت متکلمهان بهر
آرای فلسفی شکل گرفته اند .هر چند بسیاری از مناقشات متکلمان بهر فالسهفه در گسهتره
الهیات عام بهوده ،امها دیهدگاه ههای بهدیع فلسهفه اسهالمی در امهور عامهه کهه برآمهده از
خرده گیری های متکلمان بوده ،در بسیاری از موارد به مثابه مبادی الهیات بالمعنی االخص بر
این حوزه از اندیشه فلسفی اسالم نیز تأثیر نهاده است.
دیدگاه متکلمان درباره مسأله حدوث عالم و مسهاوى انگاشهتن معلولیهت بها حهدوث
زمانى ،موجب پیدایش مسأله نفیس « مناط احتیاج به علت» در امور عامهه فلسهفه شهد .و
فالسفه به روشنی اثبات کردند که مناط احتیاج به علت امکان است نه حدوث .این مسأله
بسیار پر ارزش فلسفه اسالمى مولود ستیزه گرى کالم با فلسفه است که در نهایهت تطهور
عالى ترى پیدا کرده ،به نظریه «وجود ربطی» مالصدرا منتهی شد که تأثیر شگرفی در تلقی ما
از رابطه خداوند و مخلوقاتش بر جای مینهد .از دیگر مسائل فلسفی که پیدایش آنها زاییده
مخالفت های متکلمان است ،میت وان این موارد را نام برد:
مسأله مساوقت وجود با شیئیت و نیز نفی واسطه بین وجود و عدم ،مسأله امتناع اعاده
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معدوم ،مسأله احتیاج معلول به علت در بقاء ،مسأله ابطال اولویت در مقابل قول به ضرورت
علّی معلولی ،مسأله امتناع ترجیح بالمرجح (در :عبدالرسول عبودیت.) 91- 97 :1912 ،

نتیجه 

آنچه در متن مقاله آوردیم ،بهروشنی نشان می دهد که آشنایی مسلمانان با فلسفه یونان تنها
نقطهآغاز فلسفه ورزی در فرهنگ اسالمی بوده است؛ چرا که تأکید قرآن کریم بر عقلورزی
و طرح مسائل فلسفی پرشمار در قرآن و روایات معصومان بستر بالندگی فلسفه اسالمی را
فراهم آوردند.
آموزه های اسالمی با  )1جهت دهی فلسفه اسالمی به مسائل خداشناسی و معادشناسی،
 )2طرح مسائل نوین برای فیلسوفان )9 ،پیشنهاد استدالل برای مسائل و نیز )2 ،کمک بهه
کشف اشتباهات و مغالطات استدالل های فلسفی به تکامل فلسفه اسهالمی کمهک شهایانی
کردند.
متکلمان اسالمی بهویژه اشهعریمهذهبان نیهز بها مخالفهت ههای خهود زمینهه پیهدایش
دیدگاه های دقیق و عمیق در فلسفه اسالمی شدند .بهنظر میرسد موارد متعددی که در متن
مقاله بیان شده اند ،تکامل تدریجی اندیشه فلسفی در بستر آموزه های دینی و تفسیر آنها را
بهروشنی به تصویر میکشد.

نوشتها


پی
 .1به گفته ویکتور کوزان مترجم فرانسوی کتاب تنمان ،یوهان یاکوب بروکر ( Johann Jakob
1771- 1131( )Bruckerم) پدر تاریخ فلسفه است و تنمان جانشین بهحق بروکر(Wilhelm .
)Gottlieb Tennemann, 1829: p. xx

August Schmoelders, Essai sur les écoles philosophiques chez les Arabes et notamment

2.

sur la doctrine d'Algazzali, Paris: Firmin Didot freres, 1842.
Léon Gauthier, Introduction À l'Étude de la Philosophie Musulmane l'Esprit Sémitique Et

3.

l'Esprit Aryen; la Philosophie Grecque Et la Religion de L'Islam , Paris: Editions Ernest
Leroux, 1923.
Salomon Munk, Mélanges de philosophie Juive et Arabe, Paris: A. Franck, 1859.

4.

Gustave Dugat, Histoire Des Philosophes Et Des Théologiens Musulmans (De 632 a 1258

5.

De J C), Paris: Maissonneuve Et Cie Librares - Editeurs, 1878.

 . 1جهت اطالع بیشتر از دیدگاههای مستشرقان ر.ک.به:عبدالرحمن بدوی ،الرتاث الیوناين يف احلضارة
االسالمیة :دراسات لکبار المستشرقین.
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إبراهیم مدکور ،يف الفلسفة اإلسالمیة منهج وتطبیقه ،القاهرة :داراملعارف بمرص ،الطبعة ا لثالثة2111 ،م،
ج ،1ص.217- 211

Salahuddin Mohd. Shamsuddin, “Positions of Orientlists toward the Authenticity

of Arab-Islamic Sciences and Philosophy”, British Journal of Humanities and Social
Sciences, 56, June 2012, Vol. 6 (1), p. 51-66.

 .7دکتر مصطفی عبدالرزاق (1327- 1117م) از شاگردان شیخ محمد عبده است که احیاگر اندیشه
فلسفی در دوران نوزایی عربی بهشمار می آید .وی در سال  1313برای تکمیل تحصیالت به فرانسه
رفت و در سوربون در درس های امیل دورکیم حضور یافت .در سال  1317پس از اخذ دکترا به مصر
بازگشت و در مناصب علمی گوناگون از جمله استادی در دانشگاه مصر و دبیر کل االزهر دست یافت
و در سال  1327پس از شیخ «مراغی»  ،ریاست عالی االزهر را به دست گرفت .او نخستین استادی بود
که در « جامعة املرصية» (بعدها دانشگاه قاهره) کرسی تدریس فلسفه اسالمی را دایر کرد .وی آثار
فلسفی متعددی را تألیف کرد که مهمترین و تأثیرگذارترین آنها کتاب متهید لتاريخ الفلسفة اإلسالمیة
( ) 1322می باشد .نقش دیگر وی در احیای اندیشه فلسفی در جهان عرب ،تربیت شاگردان ممتازی
است که اغلب از فیلسوفان برجسته جهان عرب هستند .از این میان میتوان ابراهیم مدکور ،عثمان
امین ،توفیق الطویل ،محمد عبدالهادی أبوریده ،علی سامی النّشار ،أحمد فؤاد األهوانی ،محمود
الخضیری و عبدالرحمن بدوی را نام برد.
 .1بی تردید بررسی این مدعا و استقرای همه مسائل فلسفی مذکور در متون دینی پژوهشی مستقل
می طلبد که بسیار سودمند خواهد بود .البته اندیشمندان معاصر در این زمینه تحقیقاتی انجام دادهاند.

منابع 
الف)فارسیوعربی 



قرآن کریم

نصه و ابتکر فهارسه العلمیة :الدکتور صبحی الصالح ،القاهرة :دارالکتاب
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حسینی طهرانی ،سید محمدحسین ،توحید علمی و عینی در مکاتیب حکمی و عرفهانی ،
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التراث العربی ،بیروت1211 ،ق ،ج.3- 1
هههههههههههههههههههههههههههه  ،مفاتیح الغیب  ،مقدمه و تصهحیح :محمهد خواجهوی ،اول،
مؤسسه تحقیقات فرهنگى  ،تهران1919 ،ش.
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هههههههههههههههههههههههههههه  ،رشح اَلدا ية األثريية ،چاپ سنگی ،بیتا ،بیجا.



الصدوق ،التوحید ،صحّحه و علّق علیه :السید هاشم الحسین الطهرانهی ،الثامنیة  ،مؤسسیة
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ههههههههههههههههههههههههههههههههههههه  ،علی(ع) و فلسفه الهی  ،ترجمه :سید ابراهیم سید
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ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه  ،هنا يییة احلکمییة ،الثههانی عشههر ،مؤسسییة النرشیی



الفارابی ،أبونصر محمد بنطرخان ،فصوص احلکمة و رشحه للسید إسامعیل احلسینی الشنب

اإلسالمی التابعة جلامعةاملدرسنی بقم املرشفة ،قم1211 ،ق.











غازانی مع حواشی املريحممدباقر الیداماد ،تحقیق :علی اوجبهی ،اول ،انتشهارات حکمهت،
تهران1913 ،ش.
فالطوری ،عبدالجواد ،دگرگونی بنیادین فلسفه یونان در برخورد با شیوه اندیشه اسالمی،
اول ،مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران بها همکهاری انتشهارات امیرکبیهر ،تههران،
1932ش.
الکلینی ،أبوجعفر محمد بنیعقوب ،األصول مهن الکهافی  ،علهی أکبهر الغفهاری ،الرابعیة،
دارصعب و دارالتعارف ،بیروت1211 ،ق.
الکندی ،فی الفلسفة األولهی (در رسهائل الکنهدی الفلسهفیة) ،حقّقهها و أخرجهها :محمهد
عبدالهادی أبوريدة ،الثان یة ،دارالفکر العربی ،مصر ،بیتا.

الکندی ،فى الفاعل الحق األول التام و الفاعل الناقص الذى هو بالمجاز ( در رسائل الکندی
الفلسفیة ) ،حقّقها و أخرجها :محمد عبدالهادی أبوريدة ،الثانیة  ،دارالفکهر العربهی ،مصهر،

بیتا.
المجلسی ،محمدباقر ،بحاراألنوار الجامعة لدرر أخبار األئمة األطهار ،الثانیة ،مؤسسة الوفاء،
بیروت1219 ،ق.
مدکور ،إبراهیم ،يف الفلسفة اإلسالمیة منهج وتطبیقه ،الطبعة الثالثة ،دار المعارف بمصهر،
القاهرة2111 ،م.







مطهری ،مرتضی ،مجموعه آثار ،ج( 1علل گرایش به مادیگری) ،ششم ،انتشارات صهدرا،
تهران1972 ،ش.
هههههههههههههه  ،مجموعهه آثهار ،ج( 7شهرح مختصهر منظومهه) ،دوم ،انتشهارات صهدرا،
تهران1979،ش.
ههههههههههههههه  ،مجموعه آثهار ،ج( 1اصهول فلسهفه و روش رئالیسهم) ،دوم ،انتشهارات
صدرا ،تهران1979 ،ش.
ههههههههههههههه  ،مجموعه آثار ،ج( 3شرح مبسوط منظومه ( ،)) 1انتشهارات صهدرا ،اول،
تهران1972 ،ش.
ههههههههههههههه  ،مجموعه آثار ،ج( 11شرح مبسوط منظومه ( ،)) 2اول ،انتشارات صهدرا،
تهران1972 ،ش.
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